Den Haag, 26 augustus 2021

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 30 augustus gaat het nieuwe schooljaar beginnen en ontvangen
wij graag alle leerlingen weer op school.
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en dat de leerlingen, uw kind,
weer zin heeft om naar school te gaan en zijn klasgenoten te ontmoeten. Voor de
zomervakantie heeft u een brief ontvangen in welke groep uw kind dit schooljaar is
geplaatst.
Het ministerie van onderwijs heeft de scholen bij de start van het schooljaar een
brief gestuurd met de maatregelen die nog voor het VSO gelden:
- Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, maar zij moeten wel
de 1,5-meter-afstand-regel tot de leerkrachten hanteren. Ook de
leerkrachten onderling moeten zich hieraan houden.
- In de gangen moet iedereen een mondkapje op, dit hoeft niet in de
lokalen.
- Goede hygiëne blijft een aandachtspunt: regelmatig handen wassen /
handgel gebruiken, gebruikt meubilair en materiaal schoonmaken. Ook
goed ventileren blijft belangrijk.
- Voor ieders veiligheid wordt gevraagd 2 x per week een zelftest te doen.
Deze zijn op school verkrijgbaar en kunt u bij de administratie aanvragen,
waarna wij deze met uw kind mee zullen geven. De zelftest gebruikt uw kind
als hij/zij geen klachten heeft.
- Voor de vakantie hebben wij u gevraagd of u uw kind op zondag 29
augustus zou willen testen. U heeft hiervoor toen al een zelftest ontvangen.
- Bij klachten, die passen bij covid-19, zoals neusverkoudheid, hoesten en/of
koorts, moet u uw kind thuis houden en is het advies uw kind te laten testen
bij de GGD.
Organisatie van het onderwijs
Bij binnenkomst in de school houden we twee ingangen:
- De voordeur voor leerlingen die gebracht worden door de taxibusjes of door
ouders. Deze leerlingen kunnen voor schooltijd op de speelplaats.
- De zijdeur voor leerlingen die zelfstandig reizen met het OV of op de fiets.
Deze deuren worden ook gebruikt bij het uitgaan van de school.
De pauzes:
- In de kleine pauze in de ochtend gaan de leerlingen per bouw naar buiten:
om 10:00 1A-2A-3A, om 10:15 1B-1C-1D, om 10:30 2B-2C-2D en om 10:45 3B3C.
- In de middagpauze gaan de leerlingen per bouw voor de lunch naar de
kantine en aansluitend naar buiten. Vanaf de tweede schoolweek is het ook
weer mogelijk om voor de lunch in de kantine te bestellen.

-

Voor de pauzes is er een toezichtrooster en zijn er altijd teamleden aanwezig
bij de leerlingen.

De gymlessen:
- De groepen hebben volgens het gymrooster 2 x per week gym/fitness. Het
douchen na de gymles wordt weer ingevoerd. Dus graag ook een handdoek
meegeven aan uw kind.
- De interne stages gaan vanaf de tweede schoolweek beginnen.
- De externe stages starten in veel gevallen vanaf 2 september.
Social Schools:
Dit is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school, leerlingen
en ouders. Vanaf augustus 2021 wordt dit de officiële manier om berichten te sturen,
onderwijsactiviteiten met foto’s te tonen, verlof aan te vragen, in te schrijven voor de
rapportbespreking, etc. Ook kunt u hiermee - voor schooltijd - uw kind afmelden ivm
ziekte of een afspraak. Social Schools wordt door alle scholen van De Haagse
Scholen gebruikt als communicatie-app. Voor meer info: www.socialschools.nl
Mocht u vragen (of suggesties) hebben dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind. Of u kunt mij bellen op telefoonnummer 070-3099611.
Het VSO-team heeft er zin in en samen met u en de leerlingen willen we er een leuk
en leerzaam schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet, mede namens de VSO-teamleden,
Mirjam Mulder,
Locatiedirecteur VSO

